
ઑનલાઇન લોન સવુિધા માટે વનયમો અને શરતો 

   

હુું સમજુ ું છું કે: 

  

ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ (ઓ) સામે ઓનલાઈન લોનની સવુિધા માત્ર એિા વ્યક્ક્સતઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે 

જેમના નામ પર થાપણો હોય અને સુંપણૂણ KYC અનરુૂપ હોય પરુંત ુસુંયકુ્સત નામો/નાના નામો/થાપણો 
તતૃીય પક્ષો, ઝિન-વ્યક્ક્સતગત અને ઝિન-વ્યક્ક્સતઓના નામે થાપણો સામે ઉપલબ્ધ નથી. કુંપનીઓ. 

  

OD ખાતામાુંથી િુંડ ઉપાડ/ટ્રાન્સિર માત્ર ઈન્ટરનેટ િેનન્કિંગ અને મોિાઈલ િેનન્કિંગ સવુિધાઓનો 
ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. 

  

લોન ખાતામાું કે્રફડટ/ફડપોિીટ કોઈપણ શાખામાુંથી રોકડ ફડપોઝિટ દ્વારા અથિા કોઈપણ ફડપોઝિટ 

શાખામાુંથી ટ્રાન્સિર અથિા ઈન્ટરનેટ િેંફકિંગ દ્વારા ટ્રાન્સિર કરી શકાય છે. 

  

સમયાુંતરે લાગ ુથતા િેંકના ધારાધોરણો અનસુાર િેંક પોતાની વિિેકબદુ્ધિથી ઉત્પાદનના ધોરણો 
અનસુાર ઓિરડ્રાફ્ટ મયાણદા/DPને યોગ્ય રીતે િરીથી ફિક્સસ કરી શકે છે. 

બેંક સામયિક વ્િાજ અન ેપ્રોસેયસિંગ ફી અન ેઅન્િ શલુ્ક ઓવરડ્રાફ્ટ સયુવધા ખાતામાાં અથવા મારા 
નામના અન્િ કોઈપણ ખાતામાાં ડેબબટ કરી શકે છે, જેમાાં ઓવરડ્રોની રકમ પરના દાંડ સહિત જો કોઈ િોિ 

તો.  

ફિક્સસ ફડપોઝિટની પાકતી મદુત પર લોન ખાત ુું િુંધ કરવુું અથિા લોનની મદુતની સમાપ્તત પર િધ ુ

નોફટસ/સચૂના વિના ફિક્સસ ફડપોઝિટની પાકતી મદુતને સમાયોજજત કરીને એકાઉન્ટ િુંધ કરિામાું 
આિશે. લોન ખાત ુું િુંધ કયાણ પછી િધારાની રકમ જો કોઈ હોય તો તે ગ્રાહકના ફિનકેર ્મોલ િાઇનાન્સ 

િેંકમાું રાખિામાું આિેલા ઓપરેફટિ ખાતામાું જમા કરિામાું આિશે. 

  

ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટની પાકતી મદુત પહલેા લોન એકાઉન્ટને િુંધ કરિાની તમારી વિનુંતી પર ઓપરેફટિ 

એકાઉન્ટમાુંથી િુંડ ટ્રાન્સિર કરિાના વિકલ્પ સાથે કરિામાું આિશે. 



ફડપોઝિટ સામે સેટ ઓિ કરીને લોન િુંધ કરિાનો વિકલ્પ િક્સત શાખાઓ દ્વારા લેઝખત વિનુંતીઓના 
આધારે છે. ફડપોઝિટ સામે સેટ ઓિનો ઉપયોગ િક્સત શાખાઓમાું જ થઈ શકે છે. 

  

લોનની આિકનો ઉપયોગ વ્યક્ક્સતગત હતેઓુ માટે અથિા વ્યિસાવયક પ્રવવૃિઓ માટે કરિામાું આિશે 

વસિાય કે જે હતેઓુ િેંકની િાકાત સઝૂચ હઠેળ મકુ્ક્સત તરીકે સઝૂચિિ છે, જે િેંકની સિાિાર િેિસાઇટ 

પર સુંદઝભિત કરી શકાય છે. 

  

લોન અન્ય વનયમો અને શરતોને પણ આધીન છે જે િેંક દ્વારા સમયાુંતરે વનધાણફરત કરિામાું આિે છે. 

હુું સુંમત છું કે િેંક પાસે િતણમાન ઉધાર માટે તેમજ મારી સામેની અન્ય કોઈપણ િતણમાન અથિા 
ભવિષ્યની જિાિદારી માટે ઉપરોક્સત ઉલ્લેઝખત વસક્યોફરટી પર સામાન્ય પિૂાણવધકાર હશે. 

  
ઉપરોક્સત થાપણ/ખાતાના મદુ્દલ/વ્યાજ/લાભના વનકાલ અંગે, હુું િેંકને ઉપરોક્સત ફડપોિીટ ખાતા 
પર મને િાકી રહલે તમામ વ્યાજ/લાભ લોન ખાતામાું જમા કરિા માટે અવધકૃત કરુું છું. 

  
જો લોન ખાત ુું વનયત તારીખે િુંધ ન થાય, તો હુ ું િેંકને ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ િુંધ કરિા માટે અવધકૃત 
કરુું છું, લાગ ુપડતા વનયમો અને શરતો સાથે પણ સમય પહલેા િુંધ કરી દેિા અને લોનની િાકી 
રકમની પતાિટ કરુું છું. િેલેન્સ જો કોઈ હોય તો, લોન સેટલ કયાણ પછી મારા ઓપરેફટિ ખાતામાું 
જમા થઈ શકે છે. અહીં ચચાણ કયાણ મજુિ ફડપોઝિટ િુંધ કરીને િેંક લેણાુંની પતાિટ કરિા પર, હુું 
સમજુ ું છું કે સુંિુંવધત ફિક્સસ ફડપોઝિટની રસીદ હિે માન્ય રહશેે નહીં, અને ત ેિેંકને પરત કરિામાું 
આિશે. િેલેન્સ રકમ એડજ્ટ કરો, જો કોઈ હોય તો, મને િેંકની અન્ય કોઈ જિાિદારી/લેણીઓ 
માટે િાકી છે. 

  
મારા સુંદભણ વિના ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ ખાતાઓ િુંધ કરો/સમપણણ કરો અને િેંકને મારી તમામ િહાર 
નીકળતી/ભવિષ્ય જિાિદારી તરિની આિકને સટે કરો. 

  



હુું, િધમુાું જાહરે કરુું છું અને સુંમત છું કે િેંકને મારામાુંથી કોઈપણ સામે વ્યાજ/ચાર્જ િગેરે સફહત 
િાકી િેલેન્સની પનુ:ચકુિણી માટે વ્યાજ સાથે ઉલ્લેઝખત ફિક્સ્ડ ફડપોઝિટ(ઓ) શેડયલૂને સેટ 
કરિાની સુંપણૂણ સિા અન ેસિા છે. જિાિદારી, િતણમાન અને/અથિા ભાવિ, પછી ભલે તે ઉધાર 
લેનાર અથિા સહ-આિિ અથિા િાુંયધરી આપનાર તરીકે હોય. 

  
આ ઉપરોક્સત ખાતાઓમાું મદુ્દલ/વ્યાજ/લાભોના વનકાલ/પ્રડીકરણના સુંદભણમાું મેં આપેલી િધી 
અથિા કોઈપણ અગાઉની સચૂનાઓ/આદેશો રદ કરે છે. 

  
હુું સુંમત છું કે િેંક તેની આંતફરક નીવત અનસુાર તેની વિિેકબદુ્ધિથી, મને અહી દશાણિેલ 
સુંદેશાવ્યિહાર સાથે વ્યાજ દર િધારી શકે છે અને હુ ું તે ચકૂિિા માટે િુંધાયેલો હોઈશ. 

  
હુું, જાહરે કરુું છું કે મેં ઉપરોક્સત તમામ વનયમો અને શરતો િાુંચી અને સમજી લીધી છે. 

  

 


